
Dit is een samenvatting van de 
informatieavond over borstvoe-
ding en bedoeld als geheugen-
steuntje. Niet als vervanging 
ervan of als ‘handleiding’. 

Een baby zal als alles goed gaat in de eerste 4-6 maanden zijn of haar 

gewicht verdubbelen. En dat op een maag die even groot is als zijn of 

haar handje. Bovendien heeft een baby voor de ontwikkeling van de 

hersenen suikers nodig. 

Je baby zal vaak kleine voedingen nodig hebben van topkwali-
teit. 

Dat betekent: 

Gemiddeld 8-10 voedingen per 24 uur. Soms 6, soms 12 (met name 
bij heel warm weer of hele kleine baby’s), vaak ongelijk verdeeld over 
de dag.  

Meest voorkomend patroon: 

• Ochtends wat vaker, om de 2 á 2,5 uur drinken 

• ’s Middags langere pauze, 3-3,5 uur 

• ’s Avonds kleine slokjes, om de 1 á 1,5 uur kort 

Goed aanleggen: 

Stap 1: Ga zelf lekker zitten, 
liggen, hangen. 

Kussens kunnen de eerste 
dagen/weken handig zijn, 
maar hou in gedachten dat 
je ze uiteindelijk niet nodig 
hebt. 

Zorg zeker de eerste periode 
dat je je kunt ontspannen: 
warm genoeg, geen honger, 
hou iets te drinken bij de 
hand, en voed nog even niet 
in gezelschap als je je onge-
makkelijk voelt. 

 

 

Stap 2: zorg dat je baby lek-
ker ontspannen aan de borst 
kan: 

Lijfje in een rechte lijn: dus 
oren, schouders en heupen 
niet gedraaid. Armen aan 
weerskanten van de borst. 

Een rechte lijn hoeft niet ho-
rizontaal (zie afbeelding) 

Prettige steun in zijn of haar 
rug: niet dwingend. 

Tepel ter hoogte van zijn of 
haar bovenlip/neus zodat je 
een wijde hap uitlokt. 

Stap 3: Start voeden  

Als je baby wijd hapt help je 
hem of haar vriendelijk om 
zo dicht bij mogelijk te ko-
men. 

Vorm zo nodig je borst pa-
rallel aan de mond van je 
baby. Dat betekent vinger-
toppen op je borst ter hoog-
te van neus en kin, niet bij 
mondhoekjes (dan maak je 
het juist moeilijker!) 

Bij pijn even los en opnieuw 
proberen.  
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BORSTVOEDING DE HANDOUT 

• Hou vanaf 37 weken tenminste je pinknagels kort en rond, zodat je bij voeden je baby makkelijk 

even los kunt koppelen met je pink in de mondhoek van je baby. 

• Koop nu nog geen kolf. Als je er een nodig hebt in de kraamweek kun je beter tijdelijk een hele 

goede kolf huren. En na 1-3 weken kun een bij jou passende kolf kopen als je weet wat voor 

jouw kan werken als het gaat om borstvoeding. 

• Je hebt geen speciale flessen, flessenwarmers en bijzondere kussens nodig. 

Tijdens de zwangerschap 

Wie ga je voeden? 



Een goede start 
 

• Veel lichaamscontact: hoe bloter hoe liever 

• Vaak voeden en rust geeft sneller op gang komen van melkproductie 

• Laat voor jullie zorgen: wees (tijdelijk) lui! 

• Eet en drink genoeg: niet meer dan je wilt, maar wel regelmatig 

• Geen extra bijvoeding geven tenzij… tenzij dat echt nodig is natuurlijk 

• Geen fopspeen zolang je baby duidelijk onder het geboortegewicht is 

• Geen pijn bij voeden; tijdelijk ongemak kan acceptabel zijn dus bewaak je grenzen goed 

• Bij twijfel hulp vragen 

 

Let daarbij vooral op: 

• Handjes: gebalde vuistjes of open, bij 
mondje of juist weggestrekt?  

• Oogjes: open en oogcontact zoeken of 

juist wegkijken?  

• Lijfje: naar je toe gekromd of juist van 

je afgestrekt?  

Elk kind is anders: kijk eerst goed naar hon-
ger bij jullie kind.  Gebruik die kennis om ge-
leidelijk onderscheid te leren zien tussen 
honger, vermoeidheid en ‘te veel gegeten’.  

 

Ga lichaamstaal ob-
serveren op momen-
ten van duidelijk 
‘honger’. Een baby 
die te veel gedron-
ken heeft kan name-
lijk erg lijken op een 
hongerige baby. 

Neem je baby even 
in je arm en kijk een 
halve minuut:   

 

Honger of ??? 

 

 

 

Aandachtspunten voor partners: 

Vraag regelmatig hoe het voelt om te voeden.  

Help na een keizerssnede om voedingen niet te lang te laten duren. Door 
de pijnstilling voelt een vrouw ook haar tepels minder goed. Daardoor is 
er meer kans op tepelkloven 

Kijk (discreet!) mee hoe de tepel uit het mondje komt: 

• Wit en afgevlakt? Volgende voeding meer aandacht voor goed 
aanleggen, en de baby niet te lang laten nagenieten aan de borst 
tot het beter gaat. 

• Rond en roze? Dat is de bedoeling. 

Bespreek inschakelen van hulp als voeden niet snel genoeg leuker wordt. 

Als partner ben 

je de coach: kijk, 

voel, 

ondersteun.  

En haal vooral je 

baby af en toe 

weg bij de 

borst: ook 

knuffelen is 

belangrijk (en 

leuk) 
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Je baby krijgt 8-10 voedingen per etmaal 

Je biedt  2 borsten aan (tenzij je heel duidelijk heel veel melk hebt) 

De hele voeding duurt 15-40 minuten  

Je ziet regelmatig zuigen en je baby drinkt actief 

Na de voeding is tenminste 1 borst lekker soepel 

Je baby is tevreden na een voeding, en meldt zichzelf weer voor de volgende  

Je baby plast en poept uitbundig 

Normale groei  0-3 maanden = 150—250 gram per week , gemiddeld 25 gram/dag 

  3-6 maanden = 70 á 150 gram  per week 

Je baby plast en poept uitbundig 

Neem de eerste dagen de tijd om te leren hoe je je baby lekker vast kunt 
houden. 

Leun lekker achterover, en neem je baby bij je borst voordat hij of zij 
honger heeft. Gewoon… lekker samen. 

Leg je baby op je blote borst en laat wakker worden, zoeken, samen  

oefenen zonder haast of stress. 

Kijk voor een video naar Biological Nurturing 

 

Leer lui aanleggen 

Eetpatroon in de eerste week: 
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Deze grafiek is als app te downloaden: Igrow van TNO 

Genoeg melk? 

http://www.biologicalnurturing.com/video/bn3clip.html


Geef de fles zoals de 
borst:  

• Speen bij bovenlip houden 

• Wacht op wijde hap, Gebruik een leuk 
woordje  

• Geef dan pas de fles 

• Stop als je kind aangeeft dat het ge-

noeg is: Wegdraaien, stopteken met 
handjes 

• Verschoon halverwege en geef de rest 

in de andere arm. 

• Streef naar 10 á 20 minuten voor de 
voeding. 

• Type fles maakt niet uit voor een ge-
zonde baby. 

 

Begin zo nodig met handkolven.  
Een filmpje vindt je hier 
 

• Zachte druk 

• Haal adem! 

• In de eerste 24 uur is 1 á 2 theelepels al een 
volledige voeding 

• Colostrum is plakkerig en dikker dan gewo-
ne melk: laat het van je pink af sabbelen. 

• Elke druppel telt.  

KOLVEN 

 

 

Kleine vragen? 
Zoeken naar hoe je kunt voeden in het 
openbaar? 
Wil je weten hoe andere moeders het 
doen? 
 
Ga online en, nog leuker, zoek een 

Vanaf 4 weken af en toe fles aanbieden 

Om weigeren rond 10 weken te voorkomen. 

Dat kan met 30 cc tussendoor of 

Met een hele voeding. 

Een volledige flesvoeding = 

0-2 maanden= 150 cc per kilo kind / aantal voedingen per 24 uur 

3-4 maanden = 130 cc per kilo / aantal voedingen per 24 uur 

5-6 maanden = 110 cc per kilo / aantal voedingen per 24 uur 

Bijvoorbeeld 

150cc x 3,9 kg / 7 voedingen = 80 cc per voeding 

En bij 10 voedingen (warm weer bijvoorbeeld) 

150 x 3,9 kg / 10 voedingen = 60 cc per voeding 

150 x 5,2 kg / 10 voedingen= 80 cc per voeding 

Pijn?  
Twijfel of het genoeg is? 
Onleefbaar arbeidsintensief? 
 
Geen paniek, wel actie 
 
Vraag hulp! 

Alle adressen in en om Amsterdam vindt je hier 

Werkgroep Borstvoeding Amstelland en Meerlanden 

https:/youtu.be/BJ_jMocfHCU
http://borstvoeding-amsterdam-amstelland.weebly.com/folder.html


Borstvoeding en Covid-19 

 

December 2020 

 

Als je als moeder zelf besmet (geweest) bent dan bevat jouw melk antistoffen tegen Covid-19 

Als je niet besmet bent (geweest) dan heb je geen antistoffen in je lichaam en dus ook niet in je melk. 

Covid-19 wordt voor zover nu bekend niet overgedragen via moedermelk. 

Borstvoeding beschermt altijd tegen (complicaties bij) bekende luchtweginfecties;. 

Jonge kinderen hebben over het algemeen geen of zeer milde symptomen van Covid-19. 

 

Je baby voeden kan afhankelijk van de ernst van de infectie door moeder/ouders zelf. 

 

Als je niet ziek bent, dus geen symptomen:  

• Gewone goede (hand)hygiëne rond voedingen 

• Bij flesvoeding flessen alleen laten aanraken door mensen die geen symptomen hebben en de 
1,5 meter afstandsregel naleven. 

 

Bij milde infectie van moeder: 

• Extreem goede hygiëne 

• Bij flesvoeding flessen alleen laten aanraken door mensen die geen symptomen hebben en de 
1,5 meter afstandsregel naleven, fles geven met mondkapje. 

 

Bij ernstige infectie; 

• Extreem goede hygiëne 

• Als je borstvoeding geeft met goed gebruikte beschermingsmiddelen 

• Als je wilt kolven en door iemand anders de fles laten geven.  

• Bij flesvoeding overwegen om fles door niet zieke verzorger te laten geven. 

 

Scheiden van moeder en kind is niet het aanbevolen beleid. 

Scheiding van moeder en kind geeft stress, en stress vermindert het immuunsysteem.  

Voor de band tussen ouders en kinderen is contact nodig. 

Hou je kind bij je zolang en zo vaak en zo dichtbij als mogelijk. 

 

 

  


